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1 Sformułowanie zadania

Niedopasowaniem elementu x[i] w ciągu x[0], x[1], . . . , x[n− 1] nazywamy liczbę takich indeksów j
z przedziału [0, n− 1], że albo j < i oraz x[j] > x[i], albo też j > i oraz x[j] < x[i].

Napisz funkcję lub algorytm realizujący następującą specyfikację:

Wejście:

liczba naturalna n > 0 i tablica liczb całkowitych x,

Wyjście:

liczba r równa największemu niedopasowaniu elementu z ciągu x[0], x[1], x[2], . . . , x[n− 1] w
tym ciągu.

Opisz ideę swojego rozwiązania, uzasadnij poprawność i oszacuj złożoność obliczeniową.

Będziemy też mówić, że element x[j] nie jest dopasowany do x[i], jeżeli j < i oraz x[j] > x[i]
lub też i < j oraz x[j] < x[i].

2 Idea rozwiązania: algorytm naturalny

Pisząc o algorytmie naturalnym mam na myśli algorytm wynikający bezpośrednio ze sformułowania
lub definicji.

Aby zrealizować taki algorytm w przypadku naszego zadania, kolejno, dla każdego wyrazu danej
tablicy, najpierw wyliczamy niedopasowanie tego wyrazu w danym ciągu, a następnie, jeżeli jest to
konieczne, modyfikujemy maksimum niedopasowań przeanalizowanych dotychczas wyrazów.

Z kolei liczenie niedopasowani polega na przejrzeniu po kolei wszystkich (może z wyjątkiem
i-tego) elementów danego ciągu i zliczeniu tych, które spełniają warunek podany w definicji niedo-
pasowania.

3 Przykładowy algorytm

Rozwiązaniem naszego zadania może być następujący algorytm:
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int w; int max = 0;

for (int i = 0, i < n, i++) {
w = 0;

for (int j = 0, j < i, j++)

if (x[j] > x[i]) w++ ;

for (int j = i+1, j < n, j++)

if (x[j] < x[i]) w++ ;

if (max < w) max = w; }
return max;

4 Dowód poprawności

Aby dowieść poprawność algorytmu, trzeba tak naprawdę prześledzić, jak podczas realizacji al-
gorytmu zmieniają się wartości zmiennych, i sprawdzić, czy ostatecznym rezultatem obliczeń jest
wartość zgodna ze specyfikacją.

Dostatecznie dokładny dowód poprawności powyższego algorytmu może zostać sformułowany
w następujący sposób:

1) Podczas realizacji algorytmu zmienna w stale przyjmuje jako wartość liczbę elementów x[k]
takich, że k < j oraz x[k] nie jest dopasowane do x[i].

2) W szczególności, bezpośrednio po wykonaniu obu wewnętrznych pętli for zachodzi równość
j = n, i w konsekwencji zmienna w przyjmuje wtedy wartość równą niedopasowaniu x[j] w
danym ciągu.

3) Wartością zmiennej max jest (po wykonaniu wewnętrznych pętli) największa liczba spośród
niedopasowań elementów x[0], . . . , x[i − 1] i ostatnia instrukcja zewnętrznej pętli zmienia ją
na największą wartość niedopasowań elementów x[0], . . . , x[i].

4) Wobec tego, po wykonaniu głównej instrukcji for, gdy wartość i jest równa n, zmienna max
ma wartość równą największemu niedopasowaniu elementów danego ciągu (rzecz jasna: w
tym ciągu). Zgodnie ze specyfikacją algorytmu, jest to wartość, którą chcieliśmy obliczyć

Uproszczoną wersją dowodu poprawności algorytmu mogłaby mieć postać algorytmu z komen-
tarzami wyjaśniającymi sposób wykorzystania poszczególnych zmiennych i sygnalizującymi zmiany
wartości zmiennych w istotnych momentach.

int n, x[], w; int max = 0;

/* Zmienna max ma służyć do przechowywania wartości największego, wyliczonego dotych-
czas niedopasowania, stąd wartością początkową tej zmiennej jest 0. Zmienna w będzie służyć
do zliczania wyrazów niedopasowanych do x[i]. */

for (int i = 0, i < n, i++) {
{ w = 0;

/* Przystępujemy do zliczania wyrazów niedopasowanych do x[i], najpierw zliczamy wyrazy
spełniający pierwszy warunek z definicji niedopasowania. */



for (int j = 0, j < i, j++)

if (x[j] > x[i]) w++ ;

/* Teraz rozpoczynamy zliczanie wyrazów spełniających drugi warunek. */

for (int j = i+1, j < n, j++)

if (x[j] < x[i]) w++ ;

/* Zliczanie zostało zakończone, a ponieważ j = n, więc wartością zmiennej w jest niedopa-
sowanie elementu x[i]. Jeżeli trzeba, to modyfikujemy wartość zmiennej max zgodnie z jej
przeznaczeniem (powinna pamiętać maksymalne, znalezione niedopasowanie). */

if (max < w) max = w; }
/* Teraz i = n, a więc max pamięta maksymalne niedopasowanie. */

returm max;

Przedstawione rozumowania świadczą o częściowej poprawności podanego algorytmu. Całkowita
poprawność wynika z tego, że daje się oszacować złożoność czasowa.

5 Złożoność czasowa

Jest oczywiste, że złożoność czasowa podanego algorytmu jest rzędu O(n2), ale polecenie z zada-
nia trzeba jakoś wykonać. Co więcej, oszacowanie złożoności jest prostsze do przedstawienia, niż
dowodzenie poprawności, więc tym bardziej należało poszukać bardziej szczegółowych argumentów
świadczących o tym, że algorytm jest kwadratowy.

Aby oszacować złożoność przedstawionego algorytmu, trzeba przeanalizować, jak zmieniają się
wartości zmiennych i oraz j. Wewnątrz zewnętrznej pętli wartości zmiennej j stale rosną i zmieniają
się od 0 do n. Między kolejnymi zmianami wartości tej zmiennej jest wykonywana pewna liczba
operacji, którą można oszacować przez stałą. Także na początku i na końcu pętli wykonywana
jest pewna, dająca się oszacować liczba czynności. Stąd czas wykonania instrukcji wykonywanych
w jednym przebiego zewnętrznej pętli daje się oszacować przez c1n + c2. Podczas wykonywania
zewnętrznej pętli stale rośnie wartość zmiennej i, także od 0 do n. Argumenty analogiczne do
przedstawionych świadczą o tym, że czas wykonania całego algorytmu można oszacować przez
wyrażenie postaci (c1n+ c2)n+ c3, a więc jest on rzędu O(n2).

Oczywiście, na egzaminie takie rozumowanie dobrze jest przedstawić nieco uproszczonym języ-
kiem.


